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  - حتقيق ودراسة -

 صالح سآض فضحاٌ. ر حشني ىْصٖ حمنْر . ر

 كلٔ٘ الرتبٔ٘ ـ جامع٘ تكضٓت 

   بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُ٘    امُلَقزَِّم

 مػا  .معػينوىلػي للػو وصػحأو    ،والصػالة والسػالـ ىلػي سػيدنا محمػد ،الحمُد هلِل َربِّ العالمين
  :بعدُ 
إذ أَػاَّ  ف نيػَد مفلًػاً فػػي  ،فػنفَّ الطقػق بالضػاد أػد  عػما ىلمػاة اللمػة والتيويػد أػديماً وحػدي اً    

وخقػػ   ،وذلػػب بسػػأو صػػعوبِة الطقػػِق بكػػ ا الحػػرؼ ،اللمػػة  و التيويػػد لػػق يتقػػرؽ إليكػػا  و يػػ  رىا
وال عػػبَّ فػػي  فَّ إخػػراَج  ي  ،الك يػػرين فػػي إخرا ػػو مػػن مءػػرج التػػاة  و الػػداؿ  و القػػاة  و ال ػػاة

 ،حرٍؼ من غير مءر و الصحيِح يُػَعدُّ لحطاً ييُو ىلػي الًصػيِح وأػارئ القػرلِف الكػريِق  ف يتيطأػو
 .وى ا من صلو ىما  ىا اللمة وتوضيح ى ا األمر من اىتماماتكق األولي
رة  و مػا بػين رسػاما مط ػو  ،وألىميػِة ىػ ا الموضػوع فقػد  تػو فيػو العلمػاة أػديماً وحػدي اً 

  . وفي  ىماؿ مستقلٍة  و ضمن مفلًاتكق في اللمة والتيويد ،أصامد مط ومة
ـُ المحقػػق اللػػيل محمػػد المتػػولي الضػػرير   ،(ىػػػ ٖٖٔٔت )ومػػن ىػػفالة العلمػػاة اامػػا

إذ  مػ  وىػ ب مػا  تأػو اامػاـ  ،رحمػو اهلل تعػالي ،مقرئ الديار المصرية وعيل مقارمكا فػي زمانػو
الطلر في )ىن حرؼ الضاد في  تابو القيق  ،رحمو اهلل تعالي (ىػ ٖٖٛت )المحقق ابن اليزري 

فيػػاة بءالصػػِة  ػػالـِ العلمػػاة فػػي ىػػ ا الموضػػوع ودوَّف ذلػػب بمط ومػػٍة ىلميػػٍة  ،(القػػراةات العلػػر
رحمػػو اهلل  ،أػػدَّـ لكػػا بكػػالـ للمحقػػق العالمػػة ابػػن اليػػزري (ٔ)(رسػػالة الضَّػػادِ ) :أيمػػٍة نافعػػٍة سػػماىا

با محصوراً بين القليا مػن للأػة ىلػق القػراةات  ، ه الرسالة ظاَّ تداولكا محدوداً ولكنَّ ى ،تعالي
  .والتيويد
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وأد  ردنا  ف نحققكا بعمٍا ىلمي   اديمي يُعطي بتءرييكا وخدمتكا وإخرا كا باللكا 
وأػد يسػر اهلل تعػػالي  .رحمػػو اهلل تعػالي ،الػ ي يتطاسػو مػ  مكانػة  امعكػػا ومفلًكػا اامػاـ المتػولي

وتكػوف فػي متطػاوؿ  ،ت خُ  لريقكا إلي الطلػر ،رحمو اهلل ،األمر وىا ىي رسالة ااماـ المتولي ى ا
  .والحمُد هلل رب العالمين ،الأاح ين والدارسين

  :أد اتأعطا في دراسة ى ه الرسالة وتحقيقكا الءقة اآلتيةو 
  :وتتضمن تمكيداً و ربعة مأاحث ،الدراسة :القسق األوؿ

 .  مو ز يسير ىن حياتو وسيرتو ،رحمو اهلل تعالي ،اماـ محمد المتوليا :المأحث األوؿ
  .الضاد وال اة بين العلماة القدامي والمحدثين  :المأحث ال اني
  .القيمة العلمية لرسالة المتولي  :المأحث ال الث
  .ومطكج التحقيق ،ووصف الطسءة المعتمدة في التحقيق ،توثيق نسأة المءقوط :المأحث الراب 
 . الطص المحقق :القسق ال اني

وصلي  ،وىو الكادي إلي سواة السأيا ، ف يوفقطا لما يحأو ويرضاه ،ونس ؿ اهلل سأحانو تعالي   
 .اهلل ىلي سيدنا محمد وىلي للو وصحأو وسلق

 

 الزصاس٘  :القشه األّل

 املبخث األّل 

 .(2) اإلماو حمنز املتْلٕ، صمحُ اهلل تعاىل، مْجز عً حٔاتُ ّسريتُ 
  :مْلزِ

 :، وأيا(ـ ٕٖٛٔ –ىػ  ٕٛٗٔ)ولد الليل محمد المتولي، رحمو اهلل تعالي، سطة 
بالقاىرةبعد ذلب بسطة  و سطتين، و انت والدتو بُءط الدرب األحمر

  :امسُ ّ ىشبُ ّشَضتُ

ا إنو وأيالملكور بالُمتوّلي،  و ُمتولَّيىو محمد بن  حمد بن الحسن بن سليماف
 اعتكر  يضا بالصََّدْفِيي
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  :خمتصض يف صفاتُ ّ أخالقُ

وأيا  اف مأصراً في صمره  ،بصير القلو ،ضريًرا ،رحمو اهلل تعالي ، اف ااماـ المتولي
ومن  برز  . حدب ال كر ،ناتئ الصدر ،أصيًرا ،و اف رحمو اهلل ،فلعلو  ضر بسأو مرض نزؿ بو

و اف رحمو  ،م  ىدـ التعالي و حو ال كور ،بالعيز والتقصيرواتكاـ الطًس ، صًاتو التواض  
  .( ٛ)و مَّا ذلب  لَّو بحسن الءلق والسماحة والعًو  ،ذا خلق ساـ وىزة محمودة ،اهلل تعالي

 نو انقق  ىن القراةة ىطد الليل )) :تلمي  الليل المتولي ،ويُروى ىن الليل الُكَطيدي
 ،ا ر   س لو الليل المتولي ىن ىدـ مييئو في ما مضيفلم ،المتولي فترة بسأو وفاة والده

نحن   :فقاؿ الليل المتولي ،فاىت ر الكطيدي ب ف ال ماؿ يعقيو للليل  زاة القراةة ىليو
 .(ٜ)( ( الملوؾ ال نقلو و ال نرد

والقدرة الًامقة ىلي ااأراة والت ليف  ،وسعة االالع ،ومن سماتو ال اىرة أوة الحاف ة
يلمس ذلب  ا من وأف ىلي إنتا و المزير في الت ليف السيما  تابو فتح الكريق  ،ن ًرا ون ًما
إنو  اف يقر  ىلي الليل المتولي في دار الكتو  :وأاؿ الليل الكطيدي تلمي  الليل ،وعروحو

فنذا فرغ الكطيدي من القراةة ن ق المتولي ما  ،ىلق القراةات والمتولي يعد ىليَّ بسأحة في يده
  .( ٓٔ)حاؿ سم  في ال

 اف الليل المتولي  الًسا في األزىر يُػْقِرئ القرلف فياةه )) :وأاؿ الليل الُكَطيدي
والمتولي يسم  ما  ،فس لو ىن ىدة مساما في العلـو اللرىية والعربية ، حد العلماة ؛  ي يُػَعيَِّزه
   .(ٔٔ)( (فُأِكت الساما   يأب ن ًرا  و ن ًما ؟ :فلما انتكي أاؿ لو المتولي ،يلقي ىليو من األسئلة

 ،والكالـ يقوؿ ىلي ذ ر مكانة الليل المتولي وصًاتو الحميدة ا تًيطا ب  ر ما تقدـ
 .رحمو اهلل تعالي

 :شْٔخُ

، و ذلب بعد  ف حًظ القرلف الكريق ، َحصَّا الليل   يًرا من العلـو اللرىية والعربية 
لقراةات ىن عيءين  أيرين ىماو لكطو  خ  ا، ودرس ىلي   ير من ىلماة األزىر 
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  :الشٔذ ْٓسف الربمْىٕ 

أر  ىليو المتولي القراةات من لريقي  ،وىو من ىلماة القرف ال الث ىلر للكيرة
ثق   ازه بالقراةات  ،اللالأية والدرة من  وؿ القرلف إلي لخر الحزب الساب  من القرلف الكريق

 .(ٖٔ)ليل ال اني للمتولي وىو الليل  حمد التكامي والليل الأرموني زميا لل ،العلر  ميعكا
 :الشٔذ أمحز الزصٖ التَامٕ 

مالكي  ، زىري ،اللكير بالتكامي (بضق الداؿ)ىو السيد  حمد بن محمد الدُّري 
  ـٕ٘ٛٔ -ىػ  ٜٕٙٔو  اف حيا سطة ، ويعد من ىلماة القرف ال الث ىلر الكيري  ،الم ىو

و لعا المتولي خصو ب لب دوف  ،عيءو الدري بال ثطاة  و ترحق وااماـ المتولي أاَّ ما ي  ر، 
  . (ٗٔ)لقوؿ مالزمتو لو واا  ار من األخ  ىطو  ،غيره من عيوخو

 :تالمٔشِ

ذاع صيت الليل المتولي في  ا مكاف حتي أصده للأة العلق ليطكلوا من ىلمو 
  :فتتلم  ىلي يده ىدد  أير مطكق  ،المزير

 . (ـ٘ٛٛ -ىػ ٖٖٓٔا في  اف حيً )طي حسن بن خلف الحسي
  (.ـٛٛٛٔ -ىػ  ٖ٘ٓٔا في  اف حيً )حسن بن محمد بُدير الُيريسي 

  .(ـٜٜٓٔ -ىػ ٕٖٚٔت )حسين موسي عرؼ الدين 
     .(ـٕٜٛٔ -ىػ ٖٚٗٔت )خليا محمد غطيق اليطايطي 

  (. ـٖٜٛٔ- ىػٖٔٔٔ سطة نحو)رضواف بن محمد بن سليماف الُمءلالتي 
 (.ـٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔ نحو سطة)طَػْيِدي ىأد الًتاح ىُ 

 (. ـ٘ٚٛٔ -ىػ ٕٜٕٔت )محمد بن ىأد الرحمن الأطا الدميالي 
  .(ـٜٓٛٔ -ىػ ٖٚٓٔ اف حياً سطة )محمد مكي نصر اليريسي 

 .(ٙٔ)وللليل المتولي تالمي  لخروف زيادة ىلي من مرَّ ذ ره 
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 :مؤلفاتُ

أػػػة القرلنيػػة بػػػالك ير مػػػن المفلًػػػات المكت ،رحمػػػو اهلل تعػػػالي ،لقػػد  غطػػػي اامػػػاـ المتػػولي
  :(ٚٔ) وىي –بين مءقوط ومحقق  –وفيما ي تي ذ ر لعدٍد مطكا  ،القيَّمة

 .إيضاح الدالالت في ضابط ما ييوز من القراةات و يسوغ من الروايات -
 .الأرىاف األصدؽ والصراط المحقق في مط  المطة لألزرؽ -
 .تحقيق الأياف في ىد لي القرلف -
  (.ن ق)الأياف في المءتلف فيو من لي القرلف  تحقيق -
  .التطأيكات في عرح  صوؿ القراةات -
 .تك يو الطلر وخزانة القراةات العلر -
 .توضيح المقاـ في الوأف ىلي الكمزة لحمزة وىلاـ  -
 . واىر القالمد في م اىو العلرة في ياةات ااضافة و الزوامد -
 .رلفالدر الحساف في تحرير  و و الق -
 .رسالة  حكاـ الكمزتين للقراة العلرة -
وىػػي  ،ون مكػػا بعػػد ذلػػب ،وىػػي رسػػالة لءصػػكا مػػن  تػػاب الطلػػر البػػن اليػػزري :رسػػالة الضػػاد -

 .الدراسة والتحقيق موضوىطا ى ا في
 .رسالة في إدغامات الحروؼ الكيامية -
لة بكاملكػا فػي الػروض الرسػا)رسالة في حكق المطة في الػالـ والػراة ىلػي و ػو اادغػاـ الكأيػر  -

 .(ٛٔ) (الطضير
 .الروض الطضير في  و و الكتاب المطير -
 (.حاش هلل)سًيطة الطياة فيما يتعلق بقولو تعالي  -
 .الضوابط الكأرى في تحرير القراةات -
 .العيالة الأديعة المرر في  سانيد األممة القراة األربعة ىلر -
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ر و و التقليػا فػي األلًػات التػي أأػا الػراة للسوسػي مػن الًامدة السطية والدرة الأكية في تحري -
 .(ٜٔ) (الرسالة بكاملكا في الروض الطضير)لريق القيأة الطلرية 

 .فتح الرحمن في تيويد القرلف -
 .فتح الكريق في تحرير  و و القرلف الحكيق -
 .فتح المييد في أراةة حمزة من القصيد -
 .مة ورش المصريفتح المعقي وغطية المقري في عرح مقد -
 .الًوامد المعتأرة في األحرؼ األربعة الزامدة ىلي العلرة -
 .الكو و الدري في أراةة  بي ىمرو الأصري -
 .مقدمة في ياةات ااضافة والزوامد -
 .الطأ ة المك بة فيما لحًص من لريق القيأة  -
 .الواضحة في تيويد سورة الًاتحة -

ا سأق  ف الليل المتولي  اف ذا ىطاية  أيرة بعلق ويتضح مم ،زيادة ىلي مفلًات  خرى
وىػو صػاحو بػاع لويػا فػي ىػ ا العلػق  ،القراةات ؛ ل لب  اةت مع ػق مفلًاتػو فػي ىػ ا الأػاب

 . رحمو اهلل تعالي لما ب ؿ من  كد ليو في خدمة الكتاب العزيز ،ف لَّف فيو و  اد ،اليليا
  :ّفاتُ

     :يـو الءميس الحادي ىلر من ربي  األوؿ سطة ،رحمو اهلل تعالي ،توفي ااماـ المتولي
ىليو  .(ٕٓ)ومدفطو بالقرافة الكأرى في القاىرة  ،ىن خمس و ستين سطة (ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٖٖٔٔ)

  .من اهلل تأارؾ وتعالي الرحمة والرضواف
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 املبخث الثاىٕ

 الضار ّالظاء بني العلناء القزامٙ ّاحملزثني

لكططا سطءتصر ونو ز  ي  ،أيا فيكا الك ير الكالـ ىلي ى ه المس لة يقوؿ فقد
فقد أّدـ ىلمامطا ػ  زاىق اهلل خيرا ػ أديما وحدي ا  ،نعقي فكرة يسيرة حوؿ ى ا الموضوع

ولكطو من المكق  ف نعقي فكرة مو زة  ،وليس الموض  ىطا موض  إلالة ،لراةىق في ى ا األمر
الًرؽ بين الضاد وال اة من )) :فَّ فمن المعلـو   ،للقارئ حتي يكوف ىلي بيطة من الموضوع

المساما التي عملت القدماة بسأو صعوبة الطقق بكما ىلي من دخا في ااسالـ من األمق 
  .(ٕٔ)( (با وىلي أسق من القأاما العربية   لب ،المءتلًة

وىو من  واما المفلًين في  ،الصاحو بن ىأاد)) :ويروى من  الـ المتقدمين أوؿ
لتقارب   طاسكما في  ،ا حرفين أد اىتاص معرفتكما ىلي ىامة الكتابإذ  ان :الأاب ى ا

  .(ٕٕ)( (والتأاس حقيقة  تابتكما ،و عكاؿ  صا ت سيس  ا واحد مطكما ،المسام 
وىو  ،وىو  حد الحروؼ المستعلية ،والضاد في التراث الصوتي العربي حرؼ ميكور

 ، ما ال اة فكو حرؼ ميكور)) :و .(ٖٕ)وال يو د في  الـ العيق إال في القليا  ،للعرب خاصة
  .(ٕٗ)( (وىو ىربي خص بو لساف العرب ال يلر كق فيو  حد من سامر األمق

وىلي الرغق من ذلب فنف ىلماة العربية والتيويد أد اتًقوا ىلي  ف وصف نقق 
ومن ىطا  ،مييدي تالوة القرلف الكريق اليـو لحرؼ الضاد ال يطقق م  وصف العلماة األواما

وسطعرض اآلف  الـ العلماة القدامي والمحدثين  .(ٕ٘)أالوا ب ف تميرًا ما أد حدث لك ا الحرؼ 
  .ىن الضاد وال اة بنيياز

  :الضار عيز العلناء القزامٙ

من بين  وؿ حافة اللساف وما يليكا من )) :تكلق سيأويو ىلي مءرج الضاد بقولو
حافة اللساف حافتو من  كة  أصي اللساف ال  ويريد سيأويو ب وؿ ،(ٕٙ)( (األضراس مءرج الضاد

ووأف سيأويو في  تابو في    ر من موض  ىطد الضاد وصًاتكا وذ ر من  .(ٕٚ)من  كة لرفو 
  .(ٕٛ)واالأاؽ وغيرىا  ،والرخاوة ،اليكر :ى ه الصًات
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واتيو ىلماة العربية والتيويد القدامي بعد سيأويو اتياىين في اىتمامكق بحرفي الضاد 
 ،تتم ا في  م  األلًاظ التي تطقق بالضاد وال اة في رساما تلأو المعيمات الصميرة  ل اةوا

ودراسة الءصامص  .يسكا الر وع إليكا ومعرفة ما يكتو من تلب األلًاظ بالضاد  و بال اة 
واألصوات التي يقترب  ،واالنحرافات التي تلحقو ىلي  لسطة الطالقين ،الطققية لصوت الضاد

 . (ٜٕ) يءتلط بكامطكا  و 
وأد استءلص الد تور غانق أدوري ػ بعد  ف ىرض دراسة أيَّمة حوؿ الموضوع ػ 

  : (ٖٓ) الحقامق اآلتية في  يًية نقق الضاد
  .ػ صعوبة نقق الضاد التي وصًكا سيأويو

  .ػ انحراؼ  لسطة الطالقين ىن نقق الضاد القديمة إلي نقق  صوات  خرى مكانكا
لضاد ىلي  لسطة الطالقين بالعربية في العصور المتالحقة إلي صوت معين ػ لق يتحوؿ صوت ا

ومز كا بال اؿ  و  ،والالـ المًءمة ،ال اة :مطكا ،وإنما ظكر في  صوات متعددة ،واحد
  (.الضاد القامية)ومز كا بالداؿ والقاة  ،الزاي

من إنكارىق  ،ضاد القديمةمكاف ال (للضاد القامية)ػ  اف ىلماة التيويد المت خروف  عد إنكارًا 
  .األصوات األخرى الأديلة ىن الضاد

في زمانطا ىي الضاد التي ييو  ف يطققكا أراة القرلف ي ير مًارأة   (الضاد القامية)ػ إف اىتأار 
  .من ى ه المس لة  ، أيرة بين موأف ىلماة القراةة في زمانطا وموأًكق أأا أرنين  و ثالثة

  :ثنيالضار عيز العلناء احملز

  :يالحظ ىلي موأف العلماة المحدثين من الضاد ما ي تي
لقد التـز ىلماة التيويد المحدثوف بوصف الضاد ومءر كا ىطد القدامي ونقلوه 

ولق يحافظ المحدثوف ىلي  .ولكن ى ا الوصف لق يعد يطاسو الضاد في الطقق المعاصر ،ىطكق
ت ىدد من ى ه الطصوص محرفة فياةت دالال ،با تصرفوا بكا وغيروىا ،نصوص القدامي
ومواأف المحدثين تحتاج إلي إىادة ن ر ودراسة  ادة تعتمد ىلي الدأة  ،ومضقربة ومتأايطة

   .(ٖٔ)والموضوىية 
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وي ىو الد تور حساـ سعيد الطعيمي إلي  ف الضاد المعاصرة تءتلف في الطقق 
 :ية والصوتية ىطد ابن  طيفقد أاؿ في  تابو الدراسات اللكي ،بلكا  اما ىن الضاد القديمة

 ما الضاد فليس في العرب اليـو من يطقق بكا  ما  اف العرب يًعلوف و ما وصًت لطا في  ))
وي ىو الد تور حاتق صاح الضامن في مقدمة تحقيقو لكتاب االىتماد في ن امر  .( ٕٖ) (( تأكق

تماـ فصاحتكا ىطد  ي  الضاد العربية الًصحي لق تعد تطقق في)) :ال اة والضاد إلي القوؿ  ف
  .(ٖٖ) ((من العرب في وأتطا ى ا

 :مءرج وصًات الضاد المعاصرة بقولو ،ويلءص الد تور غانق أدوري الحمد
وذ ر  دواًل يأين  .(ٖٗ)( (...مقأق ،ميكور ،(انًياري)عديد  ،فالضاد اليـو صوت ل وي))

،  (ٖ٘)تضح الًرؽ في نققكا لي ،الًرؽ بين القدامي والمحدثين في نقق الضاد وال اة والداؿ
إف ال اة تلارؾ الضاد القديمة )) :و ضاؼ الد تور غانق أدوري تعليقا ىلي اليدوؿ ال ي ذ ره

 ،ولعا ى ا يًسر تحولكا إلي ظاة ىلي  لسطة   ير من الطالقين أديمًا وحدي اً  ،في    ر صًاتكا
والصًات ما ىدا صًة  وتلار و في المءرج ، ما الضاد الحدي ة فننكا ن ير صوت الداؿ

والضاد الحدي ة بك ا اللكا  ،والداؿ صوت مطًتح ،فالضاد الحدي ة صوت مقأق ،االأاؽ
  .(ٖٙ)( ( ما تلار كا في ىدد الصًات  ،تلارؾ  الً من التاة والقاة والداؿ في المءرج

والمقاـ ال  ،وبعد فقد  انت تلب ن رة سريعة مو زة إلي  ىق صًات الضاد والطقق بكا
وأد  دلي   ير من ىلمامطا األفاضا دلوه في ى ا الأاب  ،تس  ل  ر   ير من التًصيالتي

وأد  لف ىدد من ىلماة العربية والتيويد رساما تتعلق بالضاد وال اة ال  ،فيزاىق اهلل خيرا
                .(ٖٚ)تتس  ى ه العيالة لإلحالة بكا 

حاتق صالح الضامن أد ذ ر    ر من وىطا نرى  نو من الوا و  ف ن  ر  ف الد تور 
وذلب في  المو ىلي تراث العرب في الضاد وال اة في  ، ربعين  تابًا للعلماة في الضاد وال اة

وأد نلره في ميلة الميم   ،البن مالب ،مقدمة تحقيقو  تاب االىتماد في ن امر ال اة والضاد
 .(ٖٛ)العلمي العراأي 
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 املبخث الثالث

 ضسال٘ املتْلٕالقٔن٘ العلنٔ٘ ل

تُػَعدُّ رسالة ااماـ المتولي في الضاد وال اة امتداداً ليكود العلماة السابقين في توضيح 
فكي تم ا مساىمة ىلمية  ادة في ميداف ىلق التيويد بصورة  ،ووصف مءرج الضاد وال اة

  .وفي موضوع ضأط الطقق بالضاد وال اة بصورة خاصة ،ىامة
  :لة المتولي في األمور اآلتيةوتتضح القيمة العلمية لرسا

لق يكتف ااماـ المتولي بطقا ما ذ ره ااماـ المحقق ابن اليزري في  تابو الطلر في ( ٔ)
با ىمد إلي  م   الـ ابن اليزري في مس لة الضاد من حيث المءرج  ،القراةات العلر فقط

وذلب من  ،(ٜٖ)والصًات والحروؼ األخرى التي تلار و في الصًات ووضحكا  فضا توضيح 
  .والتي ىالج فيكا أضية الضاد ىطد القراة والميودين ،خالؿ مط ومتو المكونة من ستة ىلر بيتاً 

رحمو  ،بين اآلراة واألأواؿ التي ذ رىا ابن اليزري ،رحمو اهلل تعالي ،وازف ااماـ المتولي( ٕ)
نقق القراة المصريين  ور ح بط ره الدأيق وىلميتو الً ة  ف الوصف ال ي يطاسو ،اهلل تعالي

 ( ٓٗ) .رحمو اهلل تعالي ،بالضاد ىو وصف الءليا
لريقة القراة المصريين من عيوخو والمعاصرين لو في لريقة  ،وضح ااماـ المتولي رحمو اهلل( ٖ)

، وىو األمر ال ي ذ ره  ستاذنا الد تور غانق أدوري الحمد ،(ٔٗ)نقق الضاد ب نكا لريقة الءليا 
وذ ر  ف ابن غانق المقدسي  ،نقق الضاد ىطد أراة القرلف الكريق المعاصرين ىطد  المو ىلي

  .(ٕٗ) (الضاد القامية) :سماىا
با ىمد إلي ن ق مط ومة أيمة  ،لق يكتف ااماـ المتولي بسرد  الـ ابن اليزري فحسو( ٗ)

  :ىلي الطحو اآلتي ،بين فيكا مءرج الضاد وصًاتو ولريقة نققو
 .فكو بك ا حرؼ عيري م ا الييق ،ىطد ملتير الًق ،وسط اللساف مءرج الضاد من( ٔ)

 ،ويمكن إخرا و من اليكة اليمطي  و من وسط الًق ،ومءر و من اليكة اليسرى من الًق
وى ا مضموف األبيات ال الثة األولي من  .رحمو اهلل تعالي ،والمتولي بك ا يفيد م ىو الءليا

  .(ٖٗ)المط ومة 
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وىو ما تضمطو  .قدـ من مءرج الضاد ىما ىلماة القراةة في مصروىلي الوصف المت( ٕ)
  .(ٗٗ)الأيت الراب  من المط ومة 

وىو  ،االأاؽ والرخاوة واليكر واالستعالة واالستقالة :وىي ،ثق ذ ر صًات الضاد( ٖ)
  .(٘ٗ)مضموف الأيت الءامس من المط ومة 

  .(ٙٗ)للساف م  ال طايا العليا و نو من لرؼ ا ،وذ ر في الأيت السادس مءرج ال اة( ٗ)
 ما بقية  ،وذ ر في الأيت الساب   ف الضاد يتميز ىن ال اة بالمءرج وصًة االستقالة فقط( ٘)

  .(ٚٗ)صًات الضاد فيلار و فيكا ال اة 
مطكا  ،ثق تكلق في  بيات المط ومة الأاأية ىلي ىدد من األمور التي تتعلق بالضاد وال اة( ٙ)

ىلي ر ي عارح المقدمة اليزرية عيل ااسالـ ز ريا  ،رحمو اهلل تعالي ،ليزريتر يح ر ي ابن ا
  .إف عاة اهلل تعالي ،ىلي الطحو ال ي ستراه في الطص المحقق ،(ٛٗ)األنصاري 

خاصة إذا ىلمطا  ف ىما  ،رحمو اهلل تعالي ،وبك ا تتضح القيمة العلمية لرسالة ااماـ المتولي  
  .ولي إلي اليـو ىلي ى ا األساس ىا األداة مط  زمن المت

 

تْثٔق ىشب٘ املدطْط، ّّصف اليشد٘ املعتنزٗ يف التخقٔق،  :املبخث الضابع

 . ّميَج التخقٔق 

 

  :اسه املدطْط ّتْثٔق ىشبتُ إىل املتْلٕ :أّاًل

  :اسه املدطْط

السق فا ، اة اسق رسالة المتولي في الضاد مءتلًًا ىمَّا  ثأتو الطاسل ىلي ورأة العطواف
ولكن ى ا االسق لق  ،(ذ ر  مور تتعلق بالضاد وال اة) :ال ي  ثأتو الطاسل ىلي ورأة العطواف ىو

فلعلو من وض   ،نيده في  ي مصدر من المصادر التي تر مت للعالمة المتولي وذ رت مفلًاتو
لكػػػ ه ىطوانػػػاً ثابتػػػاً  ،(رسػػػالة الضػػػاد) :لكػػػ ا لػػػق نعتمػػػده فػػػي التحقيػػػق بػػػا اىتمػػػدنا اسػػػق ،الطاسػػػل

  . اتًاأاً م  مع ق ال ين تر موا لإلماـ المتولي وذ روا مفلًاتو ،المءقولة
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مػػػ  مفلًػػػات  ذ رىػػػا الزر لػػػي فػػػي األىػػػالـ ،موضػػػوع التحقيػػػق والدراسػػػة ،والمءقولػػػة
  .(ٜٗ)وذ ر ب نكا ما تزاؿ مءقولة  ،(الضاد وال اة) :رسالة في :المتولي باسق

اامػػاـ المتػػولي و كػػوده فػػي ىلػػق ) :فػػي  تابػػو وذ رىػػا  يضػػاً الػػد تور إبػػراىيق الدوسػػري
ػػت أل ػػا أضػػية  (رسػػالة الضػػاد) :ضػػمن مفلًػػات المتػػولي باسػػق (القػػراةات وذ ػػر بػػ ف الرسػػالة  ُلًَّ
 ،وإنمػػا تقػػرؽ اللػػيل المتػػولي لػػ  ر ال ػػاة تتميمػػاً للًامػػدة ولتقاربكمػػا فػػي بعػػ  األمػػور ،الضػػاد

فػػي  (رسػػالة الضػػاد)وذ ػػر  نكػػا ىطونػػت بػػػ  ،فلػػ لب اختػػار الػػد تور الدوسػػري ىػػ ا االسػػق للرسػػالة
وذ ػر  ،الورأة األولي من المءقولة التي في مر ز الملب فيصا للأحوث والدراسػات ااسػالمية

 ف اللػػيل المتػػولي  مػػ  فػػي ىػػ ه الرسػػالة مػػن الطلػػر  ػػا مػػا يتعلػػق بحرفػػي الضػػاد وال ػػاة مػػن 
الـ بػػط ق لءصػػو فػػي سػػتة و ف المتػػولي  لحػػق ىػػ ا الكػػ ،المءػػارج والصػػًات مػػن مواضػػ  متعػػددة

 . (ٓ٘)وذ ر مطكا  ربعة  بيات  ، نكا ما تزاؿ مءقولة -الدوسري  -وذ ر  ،ىلر بيتاً 
وذ رىا   لب األستاذ خالد حسن  بو اليود في مقدمة تحقيقو  تػاب الػروض الطضػير 

  .(ٔ٘)وذ ر  نكا ما تزاؿ مءقولة  ، يضاً  (رسالة الضاد) :ضمن مفلًات المتولي باسق
 (رسػالة الضػاد)فقد ر يطا من الصواب  ف يكوف العطواف الصحيح للمءقولة ىو وىليو 

.  
 

  :تْثٔق ىشب٘ املدطْط٘ إىل اإلماو املتْلٕ

  :اتأعطا في توثيق نسأة ى ه الرسالة إلي ااماـ المتولي لريقين
 ف لو  ،رحمو اهلل تعالي ،فقد ذ ر  ا من تر ق لإلماـ المتولي :من خارج الطص المحقق :األولي

والحق  نو أدـ لمط ومتو في  . ما تقدـ في الًقرة السابقة  ،وذ روا  نكا مط ومة ،رسالة في الضاد
  .إف عاة اهلل تعالي ، ما سترى  ،الضاد بمقدمة مكمة من  الـ المحقق ابن اليزري

أػاؿ اللػيل .. .) :إذ  ػاة فػي  وؿ ىػ ه الرسػالة مػا نصػو :من داخا الطص المحقق نًسو :ال انية
  .(ٕ٘) (...،رحمة اهلل تعالي ىليو ،حمد المتولي اللافعيم
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مصػػرحاً ب نػػو أػػد  مػػ  مقدمػػة فػػي الضػػاد وصػػًاتو مػػن  ػػالـ ابػػن  ،وأػػاؿ رحمػػو اهلل تعػػالي
واألوفُق مما تقدـ من  المو في مءرج الضاد للمة  ىا  :يقوؿ  امعو) :وذا راً مط ومتو ،اليزري

 ف  ،بمػا ال يقأػا اللػب ،وبػ لب ثأػت ىطػدنا .(ٖ٘) (...:وفػي ذلػب ألػتُ  ،مصَر ىو أػوؿ الءليػا
  .ى ه المءقولة التي بين  يديطا ىي لإلماـ المتولي نًسو

 :ّصف اليشد٘ املعتنزٗ يف التخقٔق :ثاىًٔا

و كػدنا فػي الأحػث  ،اىتمدنا في تحقيق رسالة المتػولي فػي الضػاد ىلػي نسػءة واحػدة
لتػي حصػلطا ىليكػا ىػي نسػءة المكتأػة وىػ ه الطسػءة ا ،ىن نسءة  خرى لكا فلق نًلح في ذلػب

مقدمػة فػي ذ ػر فوامػد البػد ) :وىليػو ىطػواف (ورأة ٕٚ)وتق  ضمن ميموع يتكوف من  .األزىرية
اللػػيل  :تػػ ليف ،مػػن معرفتكػػا للقػػارئ ملءصػػاً مػػن الطلػػر للحػػافظ  بػػي الءيػػر محمػػد بػػن اليػػزري

والرسػػػالة ىػػػ ه  ،(تأػػػراةا ٜٕٖٚٚ) :بػػػرأق ،(ٗ٘) (محمػػػد المتػػػولي عػػػيل أػػػراة الػػػديار المصػػػرية
 ،(ظ ٕٛ)إلػػي الورأػػة رأػػق  (و ٕٚ)وتأػػد  مػػن الورأػػة رأػػق  ،تقػػ  فػػي ورأتػػين (موضػػوع التحقيػػق)

 .  ما تقدـ  ،(ذ ر  مور تتعلق بالضاد وال اة) :وىلي الورأة األولي مطكا ىطواف
 .و تأػػػت العطػػػاوين بػػػاللوف األحمػػػر ،والءػػػط واضػػػح ومقػػػروة ،وأػػػد ُ تأػػػت بءػػػط الطسػػػل

وال سػػطة  ،ولػػق يػػ  ر الطاسػػل اسػػمو ،سػػقراً  (ٕٔ) :قر فػػي الصػػًحة الواحػػدةومعػػدؿ ىػػدد األسػػ
 :ونصػػو ،ولكػػن  ػػاة ىلػػي ورأػػة ىطػػواف الميمػػوع خػػتق لواأػػف ىػػ ا الميمػػوع .وال مكانػػو ،الطسػػل

 . (٘٘) (ىػ ٖٖٓٔوأف ى ا هلل تعالي ىلي  بو ليلي ىلي  ىا األزىر لرواؽ اللرأاوي )
 

  :ميَج التخقٔق :ثالثًا

  .ىادة نسل المءقولة وفق أواىد اامالة العربي الحديثأمطا بن( ٔ)
  .ىلي رواية حًص ىن ىاصق ،ىمدنا إلي  تابة الطصوص القرلنية برسق المصحف الع ماني( ٕ)
  .خر طا اآليات القرلنية في المتن ولق نض  التءريج في الكامش( ٖ)
  .خر طا األحاديث الطأوية اللريًة الم  ورة في المتن( ٗ)
  .تر مطا لألىالـ ال ين وردت  سماؤىق في المءقولة( ٘)
  .ما و دنا إلي ذلب سأيالً  ، حلطا األأواؿ إلي مصادرىا األصلية( ٙ)



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
(ٕٓٔٔ) 

ٜٜٔ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

ووضػعطاه فػي الكػوامش  ، تأطا مػا يحتػاج إليػو المػتن مػن تعليقػات وإيضػاحات خدمػة للقػارئ( ٚ)
  .المعطية

وىػن أضػية الضػاد ىطػد  ،حياتػو وسػيرتوأدمطا للتحقيق بدراسػة مػو زة ىػن العالمػة المتػولي و ( ٛ)
  .ثق ىن القيمة العلمية لرسالتو في الضاد ،العلماة العرب القدامي والمحدثين

  :ىتائج الزصاس٘ ّالتخقٔق

اامػػػاـ العالمػػػة المتػػػولي مػػػن العلمػػػاة الأػػػارزين  ػػػداً فػػػي مصػػػر العػػػالق ااسػػػالمي فػػػي ميػػػاؿ  -
ًًا بين  .اصةوالقراةات القرلنية خ ،الدراسات القرلنية ىامة ومفلًاتو التي زادت ىلي  ربعين مفل

وىلػػػي مفلًاتػػػو ىػػػ ه اىتمػػػاد وىمػػػا ىلمػػػاة  .و تػػػاب ورسػػػالة تلػػػكد لػػػو بػػػ لب ،مط ػػػـو ومط ػػػور
 . القراةات مط  ىصره إلي يومكق ى ا

وأػػد عػػملت تًكيػػر العلمػػاة فػػي وأػػت  ،أضػػية الضػػاد مػػن القضػػايا الصػػوتية والتيويديػػة المكمػػة -
واامػػاـ  ،لمػػاة أػػديماً وحػػدي اً الك يػػر مػػن المفلًػػات المط ومػػة والمط ػػورةفػػ لف فيكػػا الع ،مأكػػر

 .  دلي بدلوه في ى ه القضية ،بوصًو ىالماً مأرِّزاً من ىلماة التيويد والقراةات ،المتولي
وبسػػػأو ىػػػ ا  ،الضػػػاد فػػػي وصػػػف العلمػػػاة القػػػدامي يءتلػػػف ىػػػن وصػػػف العلمػػػاة المحػػػدثين -

خاصػػة فػػي  ،اىػػاة صػػًاتكا التػػي ذ رىػػا العلمػػاة القػػداميحصػػا تمييػػر فػػي نققكػػا ومر  االخػػتالؼ
  . صًة االستقالة

ولكػن  ،للضاد ،ر ح العالمة المتولي  ف نقق القراة المصريين يوافق وصف الءليا رحمو اهلل -
بلكا  يػد  وي ا االلتزاـ بضأط صًات الضاد .بع  الأاح ين المعاصرين ال يسلق لو ب لب

طقػق الصػحيح لكػ ا الحػرؼ وىػ ا مػن الضػرورات التػي ييػو من  ىق األمور للحصوؿ ىلي ال
 ف يقف ىطػدىا القػراة المييػدين و ىػا اللمػة لتوضػيح ىػ ه الصػورة بلػكلكا األصػح للمتلقػين 

  .واهلل الموفق والكادي إلي سواة السأيا ،من بعدىق

 
 



-  تحقيق ودراسة - (ىػ ٖٖٔٔت )ِرَسالػُة الضَّاِد للعالمة المتوّلي 
 صالح ساير فرحاف. د      حسين نوري محمود. د 

ٕٓٓ 

 

 

 
 



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
(ٕٓٔٔ) 

ٕٓٔ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

 مناسج مصْصٗ مً املدطْط٘

 ّصق٘ عيْاٌ اجملنْع الشٖ يف آخضِ تقع الضسال٘

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



-  تحقيق ودراسة - (ىػ ٖٖٔٔت )ِرَسالػُة الضَّاِد للعالمة المتوّلي 
 صالح ساير فرحاف. د      حسين نوري محمود. د 

ٕٕٓ 

 

 

 الْصق٘ األّىل مً املدطْط

 

 الْصق٘ األخريٗ مً املدطْط



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
(ٕٓٔٔ) 

ٕٖٓ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 



-  تحقيق ودراسة - (ىػ ٖٖٔٔت )ِرَسالػُة الضَّاِد للعالمة المتوّلي 
 صالح ساير فرحاف. د      حسين نوري محمود. د 

ٕٓٗ 

 

 

  :النَُّص الُمَحقَّقُ 
 [ ظ /  2ٕ] 

ِحٌمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
افِعً، َرْحَمُة هللاِ تعالى علٌهِ  لًِّ الشَّ ٌد الُمَتوَّ ٌُخ ُمَحمَّ   :قالَ الشَّ

ْشِر  ابعُ  :(ٙ٘)قالَ فً النَّ ِة من َوسِط  :الَمخرُج السَّ ٌَّ ٌُن الُمْعَجَمُة والٌاُء غٌُر المد الجٌُم والشِّ
ٌُقالُ . اللساِن بٌنه وبٌَن وسِط الَحَنكِ   ٓٗٗت )وقالَ الَمْهَدويُّ  (.2٘)إِنَّ الجٌَم قبلهما  :و

ٌَن َتلًِ الكاَف، والجٌَم والٌاَء َتلٌاِن  :(5٘)( هـ وهذِه هً الحروُف . ٌنَ الشِّ  (5٘)إِنَّ الشِّ
ُة  ٌَّ ْجر   ( .ٓٙ)الشَّ

امنُ     ِل حافِة اللِّساِن وما ٌلٌِه من األضراِس من  :المخرُج الثَّ اِد الُمْعَجَمِة ِمْن أَوَّ للضَّ
َسِر عنَد األْكثرٌنَ  ٌْ  5ٓٔت )وكالُم سٌبوٌه  (.ٕٙ)، ومَن األٌَمِن عنَد األقلِّ (ٔٙ)الجانِب األ

 (.ٖٙ)كوُن من الجانبٌِن ٌدل على أَنَّها ت( هـ
. ٌعنً مَن مخرِج الثالثِة قبلها ،(ٗٙ)إنَّها أٌضاً َشْجرٌٌة  :(هـ 2ٓٔت )وقالَ الخلٌلُ     

ْجُر عندهُ َمْفَرُج الَفِم  ٌِن  :وقالَ غٌُر الخلٌلِ  (.ٙٙ)، أَي ُمْفَتَتُحُه (٘ٙ)والشَّ ٌْ هو َمْجَمُع اللِّح
اُد منُه فلذلَك لم تكن ا ،(2ٙ)عند الَعْنَفقِة    (.5ٙ)لضَّ

اِسعُ     من أدناها إلى منتهى َطَرفِه وما بٌنها ( 5ٙ)لالِم، من حافِة اللساِن  :المخرُج التَّ
ِة  ٌَّ ن باعٌِة والثَّ اِب والرُّ احِك والنَّ َق الضَّ ٌْ ا فُو وفٌه  (.2ٓ)وبٌَن ما ٌلٌها من الَحَنِك األعلى ِممَّ

  :(2ٔ)أٌضاً 
ابُع َعَشرَ     اِء  :المخرُج الرَّ اِل والثَّ اِء والذَّ من بٌِن َطَرِف اللساِن وأَطراِف  ،(2ٕ)للظَّ

ٌُقالُ لها ناٌا العلٌا، و ُة، نِْسَبًة إلى اللِّثِة  :الثَّ ٌَّ ُب فٌه األسناُن  ،(2ٖ)اللِّْثو وهو اللحُم الُمركَّ
  :(2٘)وفٌِه أٌضاً . (2ٗ)

ه استطالَ عن الفِم     اُد، ألنَّ عند النُّْطِق به حتى اتصلَ  (2ٙ)والَحْرُف المستطٌلُ هو الضَّ
 (.22)واإلطباِق واالستعالِء [ و /  5ٕ] بمخرِج الالِم، وذلَك لَِما فٌِه من القوِة بالجْهِر 

 : (25)وفٌِه أٌضاً 
اُء اشتركا ِصفًة َجْهراً وِرخاوًة واس    اُد والظَّ تعالًء وإطباقاً، وافترقا مخرجاً، والضَّ

اُد باالستطالِة   : (5ٓ)وفٌِه أٌضاً  (.25)وانفردِت الضَّ
ْعُسُر على اللساِن مثلُه، َفإِنَّ ألسنَة    ٌَ اُد انفرَد باالستطالِة، ولٌَس فً الحروِف ما  والضَّ

اِس فٌِه مختلفٌة، َوَقلَّ َمْن ٌحسُنه ٌُخرُجه ظاًء، ومنه. النَّ ٌُْخِرُجه طاءً فمنهم َمْن   م َمْن 

اي، (5ٔ) ه الزَّ ٌُِشمُّ اِل، ومنهم َمْن ٌْجعلُه الماً مفخمًة، ومنهم َمْن  ْمِزُجه بالدَّ ٌَ ، ومنهم َمْن 
ادِ )) :والحدٌُث المشهوُر على األلسنةِ . وُكلُّ ذلك ال ٌجوزُ   (5ٕ)(( أنا أَْفَصُح َمْن َنَطَق بالضَّ

ٌَصحُّ   . (5ٖ)ال أصلَ له، وال 
ْشَتبُه بلفِظه، نحوفَ       ٌَ ٌُْحَذْر ِمن َقْلبِه إلى الظاء، السٌما فً ما  اإلسراء ]ژ پ پ پژ  :ْل
ْشَتبُِه بقولِه[  2ٙ ٌاضَة فً إحكاِم لفِظه [.  5٘النحل ]  ژ ڄ ڃ ڃژ  :ٌَ ْعَمِل الرِّ ٌَ َوْل

، [  2ٕالفرقان ]  ژڳ ڳ ژ ، [ ٖالشرح ] ژے ۓ  ژ  :خصوصاً إذا جاورهُ ظاٌء، نحو
ژ  :، أو حرٌف ٌجانُس ما ٌشبهُه، نحو[ 52النساء ]  ژ گ گژ  :ٌف مفخٌم، نحوأو حر

َن وأتى بعده حرُف إطباٍق، نحو[  5ٔآل عمران ]  ژ ەئ ەئ  ژڳ ڱ  ژ :، وكذلَك إذا ُسكِّ



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
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 ەئژ ، [ 5ٙالتوبة ] ژٿ ژ ، [  55ٔالبقرة ] ژ  چژ  :أو غٌره، نحو[  2ٖٔالبقرة ] 

 . (5ٗ)أ هـ [ .  ٕلفٌل ا]  ژ ڳ ڳژ و [  55الحجر ]  ژ ەئ
اِد لِلُغِة أَْهِل ِمصَر هو  :(5٘)ٌقولُ جاِمُعُه     َم من كالِمه فً مخرِج الضَّ ا تقدَّ واألَوفُق ِممَّ

َجِز ]  :، وفً ذلَك ُقْلتُ (5ٙ)قولُ الخلٌِل   [ من الرَّ
ْلَفُظ                           . ٔ ٌُ اُد ِمْن َوَسِط اللِّسـاِن   الضَّ

ٌُْحَفظُ                            بـه، كــَما َعــــِن الخلٌِل 
 ٌقولُ َشْجرٌي أي كجٌِم الشٌِن ٌـا. ٕ

ْجُر مفتُح الفِم أحفظ ُمثنٌا                           والشَّ
 فكاَن رابَع الثَّالِث الخالٌهْ . ٖ

ٌُعزى لوْسٍط َكهٌه                          ( 52)َوَصحَّ أَْن 

 ُنْطَق أَْهِل ِمْصِرنا على وإنَّ . ٗ
 [و  5ٕ] ( 55)ِوفاقِه، َفْلَنْحَمِد هللاَ َعال                    

خاوْه . ٘  وِصْفُه باإلطباِق والرِّ
 والجْهِر واالستعالِء مع استطالْه                        

 وطَرُف اللساِن قُلْ مع طرفً. ٙ
ناٌا                          ًْ ُعلٌا الثَّ  مخرُج الظا ٌا أُوخ

ا ٌجً. 2  ووصُف ضاٍد ُكلُّه فً الظَّ
ُه لم ٌستطلْ فً المخرِج                          ( 55)لكنَّ

مةْ . 5  لذاَك قالَ صاِحُب المقدِّ
 ( 5ٓ)فً ما على قارٌِه أْن ٌْعلََمْه                        

اَد باستطالٍة ومخرجِ . 5  والضَّ
اِء، وُكلُّها تجً                         ْز من الظَّ ٌِّ َم

(5ٔ ) 

ْخوةِ . ٓٔ وُت ٌجري فً الحروِف الرِّ  والّصً
ةِ                          دَّ  ولٌَس ٌجري مْع حروِف الشِّ

 كما بنشِر الحافِظ ابِن الجزري. ٔٔ
 ( 5ٕ)إماِمنا قدوِة أهِل العصِر                       

 َفسُ وشٌُخ اإلسالم ٌقولُ النَّ . ٕٔ
 ( 5ٖ)لكنَّ قولَ الجزري األنفُس                         

 وهو الموافُق ألهِل ِمْصرِ . ٖٔ
اِد دوَن ُنْكِر                          ( 5ٗ)فً ُنْطقِهم بالضَّ

رُ . ٗٔ  واالختباُر شاهٌد ُمقرِّ
ٌُنكرُ                              لَِما ذكرنا ال ٌكاُد 

ُد بُن أَْحَمَداأفاَدهُ ُمحَ . ٘ٔ  مَّ
دا                            لًِّ َحاِمداً ُمَمجِّ  الُمَتوَّ

 دوماً لذي الَمنِّ الكرٌِم الهادي. ٙٔ



-  تحقيق ودراسة - (ىػ ٖٖٔٔت )ِرَسالػُة الضَّاِد للعالمة المتوّلي 
 صالح ساير فرحاف. د      حسين نوري محمود. د 

ٕٓٙ 

 

 

ادي                           ِة اللساِن الضَّ  لَِنْهِج ُحجَّ
 

 تمْت بَِحْمِد هللاِ وُحْسِن َتْوفٌقِه 
واِب   وهللاُ أَْعلَُم بالصَّ

 ْرِجُع وإِلٌِه المَ 
 . والَمآبُ 
 . آمٌن
 * 
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  :ٍْامش الزصاس٘ ّالتخقٔق

 ،ٕٔ/  ٙ :األىالـ :يط ر (.الضاد وال اة)رسالة في  :ذ رىا الزر لي في األىالـ باسق( ٔ)
  .وسي تي الكالـ ىليكا في مأحث توثيق نسأة الرسالة إلي المفلف

لدوسري في  تابو القيَّق ااماـ ى ه التر مة المو زة م خوذة مما ذ ره الد تور إبراىيق ا( ٕ)
وأد فصَّا الكالـ ىلي حياة  اوما بعدى ٔٛالمتولي و كوده في ىلق القراةات يط ر ص 

 :ىدية العارفين :ويط ر في تر متو و خأاره  يضا ،الليل المتولي درًسا وبح ًا فيزاه اهلل خيًرا
وسوىة الميسرة والم ،ٕٔ/  ٙ :واألىالـ ،ٕٔٛ/  ٛ :المفلًين   ومعيق ،ٗ٘ٔ/  ٕ

، ويط ر ػ نقال ىن الد تور ٜٗٚٔ/  ٕ :لترا ق  ممة اللمة والطحو وااأراة والتًسير
  .ٛٚػ  ٘ٙ :الدوسري في ااماـ المتولي ػ الروض الطضير في تحرير  و و الكتاب المطير

ااماـ  :للمزيد يط ر ،وال يزاؿ باأيًا بك ا االسق ،الدرب األحمر من الدروب القديمة( ٖ)
 .ٕٛ :المتولي للدوسري

 . ٔٛ :ااماـ المتولي للدوسري( ٗ)
 .ٗٛ – ٕٛ :ىك ا  ثأتو الد تور الدوسري يط ر ااماـ المتولي( ٘)
  .ٕٛ :ااماـ المتولي :يط ر( ٙ)
 .ٙٛ – ٘ٛ :في تًصيا الكالـ ىلي ى ه اللكرة ااماـ المتولي :يط ر (ٚ)
  .ٙٙ :طضيروالروض ال .ٜٛ – ٛٛ :ااماـ المتولي :يط ر (ٛ)
 .ٙٙ :والروض الطضير .ٜٛ :ااماـ المتولي( ٜ)
  . ٚٙػ  ٙٙ :والروض الطضير ،ٕٜ -ٜٔ:ااماـ المتولي :يط ر( ٓٔ)
 .ٚٙ :والروض الطضير ،ٕٜ :ااماـ المتولي( ٔٔ)
والروض  ،ٗٓٔػ  ٓٓٔ :ااماـ المتولي :يط ر في تًصيا الكالـ ىلي عيوخ المتولي( ٕٔ)

 .ٜٙػ  ٛٙ :الطضير
 .  ٛٙ :والروض الطضير ،ٔٓٔ – ٓٓٔ :ااماـ المتولي :يط ر( ٖٔ)
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  .ٜٙػ  ٛٙ :والروض الطضير، ٕٓٔػ  ٔٓٔ :ااماـ المتولي :يط ر( ٗٔ)
 :يط ر في تًصيا الكالـ ىلي تالمي  الليل المتولي و ىق محقات حياتكق ومفلًاتكق( ٘ٔ)

  .ٖٚ - ٓٚ :والروض الطضير ،ٕٖٔ – ٛٔٔ :ااماـ المتولي
  . ٖٚ – ٕٚ :والروض الطضير ،ٕٖٔػ  ٖٓٔ :ااماـ المتولي :يط ر( ٙٔ)
وذ ر  ،وفيكا ثأت مفلًات ااماـ المتولي  لكا ،ٕٖٛػ  ٔٛٔ :ااماـ المتولي :يط ر( ٚٔ)

الد تور الدوسري تًصيال ميزيا ىن  مي  تلب المفلًات حسو الموضوىات التي  لَّف 
 :محقق الروض الطضير -ر الدوسري ىن الد تو  –وذ ر ى ه المفلًات  ،فيكا الليل

 .ٚٚػ  ٘ٚ :يط ر
 .ٖ٘ٔ :الروض الطضير :يط ر( ٛٔ)
  .ٛٚٔ :الروض الطضير :يط ر( ٜٔ)
 ،ٗ٘ٔ/  ٕ :وفي ت ريل وفاتو يط ر  يًضا ىدية العارفين ،ٚٛ :ااماـ المتولي :يط ر( ٕٓ)

ق  ممة والموسوىة الميسرة لترا  ، ٕٔ/  ٙ :واألىالـ ،ٕٔٛ/  ٛ :ومعيق المفلًين
وفي الكالـ ىلي  ،ٙٙ :، والروض الطضيرٜٗٚٔ/  ٕ :اللمة والطحو وااأراة والتًسير

 ملكور مدفن)) ٓٙٗ :مقأرة القرافة الكأرى  اة في الروض المعقار في خأر األأقار
 ىليو تحتوي بما الدنيا ىيامو إحدى وىي ،ويعمرونو الطاس يسكطو المصرية الأالد في
 ،والزّىاد ،والعلماة ،والتابعين ،والصحابة ،الأيت و ىا ،السالـ كقىلي األنأياة ملاىد من

   .ٕٙ/  ٚ :ويط ر معيق الألداف ،((...واألولياة
 .٘ :مقدمة المحقق :الد تور حاتق صالح الضامن :تحقيق ،للسرأوسي ،ظاةات القرلف( ٕٔ)
 ،الصاحو بن ىأاد ،الًرؽ بين الضاد وال اة :ويط ر ،٘ :مقدمة المحقق ،ظاةات القرلف( ٕٕ)

 . ٖ :الليل محمد حسن لؿ ياسين :تحقيق
 ،ٕ٘ٔػ  ٕٗٔ/  ٔ :وسر صطاىة ااىراب ،ٖٗٗ ،ٜٕٔ ،ٕٛٔ/  ٗ :الكتاب :يط ر( ٖٕ)

 .٘ :مقدمة المحقق ،وظاةات القرلف
  .ٕٕٛػ  ٕٕٚ/  ٔ :سر صطاىة ااىراب :ويط ر ،٘ :مقدمة المحقق ،ظاةات القرلف( ٕٗ)
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(ٕٓٔٔ) 

ٕٜٓ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

 :مقأوع ضمن  تابو ،بحث للد تور غانق أدوري الحمد ،العربية يط ر أضية الضاد في( ٕ٘)
 . ٙٗٔ : بحاث في ىلق التيويد

 .ٖٖٗ/  ٗ :الكتاب( ٕٙ)
 .ٛٗٔ :أضية الضاد في العربية :يط ر( ٕٚ)
 ،ٚ٘ٗ ، ٖٙٗ،ٖ٘ٗ ،ٖٗٗ ،ٜٕٔ ،ٕٛٔ / ٗ :الكتاب :يط ر تًصيا ذلب في( ٕٛ)

ٗٙٙ . 
 .ٗ٘ٔ :وأضية الضاد ،ٕٚٙ – ٕٙٙ :التيويدالدراسات الصوتية ىطد ىلماة  :يط ر( ٜٕ)
 . ٜ٘ٔ :وأضية الضاد ،ٕٚٙ – ٕٙٙ :الدراسات الصوتية ىطد ىلماة التيويد :يط ر( ٖٓ)
 .ٕٙٔ: أضية الضاد :يط ر( ٖٔ)
 .  ٖٚٔ :الدراسات اللكيية والصوتية ىطد ابن  طي( ٕٖ)
د تور حاتق صالح الضامن مقدمة المحقق ال ،االىتماد في ن امر ال اة والضاد البن مالب( ٖٖ)

ويط ر الكتاب نًسو مقدمة  ،ٕٖٖص  ،ٖٔمج  ،ٖميلة الميم  العلمي العراأي ج 
وأد  ىاد الد تور حاتق صالح الضامن نلره م   ،ٙ – ٘المحقق ػ بقأعتو اليديدة ػ ص 

 ،ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة الصادرة ىن دار الألامر ،فامت ن امر ال اة والضاد
 .دملق

 .ٖٙٔػ  ٕٙٔ :أضية الضاد (ٖٗ)
 .ٔٙٔ :أضية الضاد :يط ر( ٖ٘)
 .ٔٙٔ :أضية الضاد( ٖٙ)
  :ن  ر مطكا ػ زيادة ىلي ما مر ذ ره ػ( ٖٚ)
حققو الد تور حاتق صالح  ،(ىػ ٕٓٗت بعد سطة )الضاد وال اة البن سكيا الطحوي  -ٔ

 .دملق سورية ،دار الألامر ،الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة
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حققو الد تور حاتق صالح  ،(ىػ ٗٗٗت )ألبي ىمرو الداني  ،لًرؽ بين الضاد وال اةا -ٕ
 .دملق سورية ،دار الألامر ،الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة

حققو الد تور حاتق صالح  ،(ىػ ٔٚٗت )ألبي أاسق الزنياني  ،الًرؽ بين ال اة والضاد -ٖ
 .دملق سورية ،لألامردار ا ،الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة

توفي في لخر القرف الءامس )ألبي الحسن الصقلي  ،معرفة الضاد وال اة للصقلي -ٗ
دار  ،حققو الد تور حاتق صالح الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة ،(الكيري
 .دملق سورية ،الألامر

العأاس الحراني  ألبي ،المصأاح في الًرؽ بين الضاد وال اة في القرلف العزيز ن ما ون را -٘
حققو الد تور حاتق صالح الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد  ،(ىػ ٛٔٙت بعد سطة )

 .دملق سورية ،دار الألامر ،وال اة
حققو الد تور حاتق  ،(ىػ ٖٗٙت )معرفة الًرؽ بين الضاد وال اة البن الصابوني األعأيلي  -ٙ

 .دملق سورية ،دار الألامر ،صالح الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة
حققو الد تور لو محسن ونلره  ،(ىػ ٓٛٚت )البن الطيار  ،غاية المراد في إخراج الضاد -ٚ

 .بميلة الميم  العلمي العراأي
حققو الد تور حاتق صالح  ،(ىػ ٜٚٚت )الًرؽ بين الضاد وال اة ألبي بكر الموصلي  -ٛ

 .وريةدملق س ،دار الألامر ،الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة
حققو الد تور محمد  (.ىػ ٗٓٓٔت )البن غانق المقدسي  ،بمية المرتاد لتصحيح الضاد -ٜ

  .ىأد اليأار المعيأد ونلره بميلة المورد في بمداد
حققو الد تور حاتق  ،(ىػ ٓ٘ٔٔت )لمحمد بن  بي بكر المرىلي  ، يًية  داة الضاد  -ٓٔ

  .دملق سورية ،الألامردار  ،صالح الضامن ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة
ولمعرفة المزيد  ،ويزاد ىلي ما تقدـ ذ ره ى ه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقكا ودراستكا

 (االىتماد في ن امر ال اة والضاد)مقدمة المحقق الد تور حاتق صالح الضامن لكتاب  :يط ر



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
(ٕٓٔٔ) 

ٕٔٔ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

سات والدرا ،ٖٖٛ - ٕٖٖص  ،ٖٔمج  ،ٖميلة الميم  العلمي العراأي ج  ،البن مالب
 . ٜٖػ  ٖٛ :للد تور غانق أدوري الحمد ،الصوتية ىطد ىلماة التيويد

  . ٖٖٛ - ٕٖٖص  ،ٖج ،ٖٔالميلد  ،ميلة الميم  العلمي العراأي :يط ر( ٖٛ)
 . الطص المحقق من ى ا العما :يط ر( ٜٖ)
 .من ى ا العما ٙٛىامش رأق  :يط ر( ٓٗ)
 .من ى ا العما ٙٛىامش رأق  :يط ر( ٔٗ)
 .ٓٙٔ :أضية الضاد :ريط ( ٕٗ)
 .األبيات ال الثة األولي من المط ومة ،الطص المحقق :يط ر( ٖٗ)
 .الأيت الراب  من المط ومة ،الطص المحقق :يط ر( ٗٗ)
 .الأيت الءامس من المط ومة ،الطص المحقق :يط ر( ٘ٗ)
 .الأيت السادس من المط ومة ،الطص المحقق :يط ر( ٙٗ)
 .أيت الساب  من المط ومةال ،الطص المحقق :يط ر( ٚٗ)
  .الأيت ال اني ىلر وما بعده من المط ومة ،الطص المحقق :يط ر( ٛٗ)
  .ٕٔ/  ٙ :األىالـ :يط ر( ٜٗ)
 .ٕٖٓ - ٖٓٓ :ااماـ المتولي :يط ر( ٓ٘)
 .ٚٚ :الروض الطضير :يط ر( ٔ٘)
  .و ٕٚ :المءقولة :يط ر( ٕ٘)
 . و ٕٛ :المءقولة :يط ر( ٖ٘)
 .ورأة ىطواف الميموع ال ي في لخره تق  الرسالة -قولة المء - يط ر (ٗ٘)
  .ورأة ىطواف الميموع ال ي في لخره تق  الرسالة -المءقولة  - يط ر   لب( ٘٘)
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 .ٕٓٓ :ٔ :الطلر في القراةات العلر :في  تابو ،رحمو اهلل تعالي ،ااماـ ابن اليزري( ٙ٘)
 .ٕٓٓ/  ٔ :والتصويو من الطلر ،أألكا :في األصا( ٚ٘)
والمكدوي نسأة إلي  ،ىو  بو العأاس  حمد بن ىمار بن  بي العأاس المكدوي المقرئ( ٛ٘)

 ،ومحمد بن سًياف الًقيو المالكي ، خ  ىن  بي الحسن القابسي ،المكدية بالقيرواف
و بو ىأد  ،و خ  ىطو  بو الوليد غانق بن وليد المالقي ،وغيرىق ،و حمد بن محمد القطقري

من  (ىػ ٖٓٗ)توفي بعد سطة  .وغيرىق ،وموسي بن سليماف اللءمي ،مقرئاهلل القرفي ال
 القراةات في والكداية ،التطزيا لعلـو اليام  التًصيا سماه  أير تًسير : برز مفلًاتو

/  ٔ :وغاية الطكاية ،ٜٜٖ/  ٔ :معرفة القراة الكأار :يط ر في تر متو .وغيرىا ،السأ 
  .ٗٛٔ/  ٔ :ىالـواأل ،ٕٚ/  ٕ :ومعيق المفلًين ،ٕٜ

 (.يلياف) :ٕٓٓ/  ٔالطص في الطلر ( ٜ٘)
 .ٕٓٓ/  ٔ :الطلر( ٓٙ)
 (.ىطد األ  ر) ٕٓٓ/ ٔالطص في الطلر ( ٔٙ)
وذ ر سيأويو  ف إخراج الضاد من اليانو األيمن فيو تكلف  .ٕٖٗ/  ٗ :الكتاب :يط ر( ٕٙ)

: ٗ٘ :كمةوأاؿ ابن الطاظق في الحواعي المً .وإخرا و من اليانو األيسر  خف
ومن اليسرى  يسر  ،الضاد مءر كا من إحدى حافتي اللساف وما يليكا من األضراس))

 ،ٕٖ :الحواعي األزىرية :ويط ر ،((ومن اليمطي  صعو و أا استعماال ،و   ر استعماال
  .ٖٛٓ :والدراسات اللكيية والصوتية ىطد ابن  طي

  .ٖٖٗ/  ٗ :الكتاب :يط ر( ٖٙ)
 والمين والءاة والحاة فالعين: الءليا أاؿ: الليث أاؿ)) :وفيو ،ٛ٘ / ٔ :يط ر العين( ٗٙ)

 ،اللكاة من مأد ىما الف ؛ لكويتاف والكاؼ والقاؼ ،الحلق من مأد ىا الف ؛ حلقية
 .((الًق عير من مأد ىا فَّ أل ؛ عيرية والضاد واللين والييق

 .ٛ٘/ ٔ :العين :يط ر( ٘ٙ)
 (.حو ي مًت) :ٕٓٓ/ ٔالطص في الطلر ( ٙٙ)
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(ٕٓٔٔ) 
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

ًَقُ )) :وفيو .ٖٓٗ/  ٜ :(ىطًق)لساف العرب  :يط ر( ٚٙ) ًَقةُ  ،وألتو اللية خًة الَعطػْ  ما :والَعطػْ
ًَقة :وأيا ،ععرىا لءًة مطو وال ََّأن السًلي اللًة بين  اللًة ولرؼ ال ََّأن بين ما :الَعطػْ

َقةُ  :وأيا ،يكن لق َ و ععر ىليكا  اف السًلي ًَ  من لسًليا اللًة ىلي نأت ما :الَعطػْ
 .((اللعر

 .ٕٓٓ/  ٔ :الطلر( ٛٙ)
 :اللسافِ  وحافتا ...ناِحَيُتو عية  ا حافةُ )) :ٕٓٗ/  ٖ(: حيف) اة في اللساف ( ٜٙ)

 .(( انِأاه
 .ٕٓٓ/  ٔ :الطلر( ٓٚ)
 .يعطي في  تاب الطلر  يضاً ( ٔٚ)
 .(( اةومما بين لرؼ اللساف و لراؼ ال طايا مءرج ال اة وال اؿ وال)) :أاؿ سيأويو( ٕٚ)

 (.ٖٖٗ/  ٗ :الكتاب)
 ((؛ ألف مأد ىا من الل ة ل وية وال اة وال اؿ ال اة)) :وأاؿ ،وصف ل وية  للقو الءليا( ٖٚ)

 :ٕٚٙ :وأاؿ الد تور غانق أدوري الحمد في عرح المقدمة اليزرية ،ٛ٘/  ٔ :العين
وُيْلِكا  ،ةال اة وال اؿ وال ا :يعطي ،والرا ح  نو ال ىالأة لل ة بطقق ى ه الحروؼ))

وساؽ  ،((لمياورة مءر ا الل ة :وال يكًي في تعليلو القوؿ ،وصف الءليا لكا ب نكا ل وية
 ،وفيو مسامحة)) :ٖ٘ٔ :في  كد المقا (ىػ ٓ٘ٔٔت ) المرىلي الد تور غانق أوؿ

َس المصاحو لك ه الحروؼ يطتلر ويتصا بالل ة   .((وإنما يُػْطَسْأَن إلي الل ة ؛ ألفَّ الطًَّ
  .ٕٔٓ/  ٔ :الطلر (ٗٚ)
 .في  تاب الطلر  يضاً  :يعطي( ٘ٚ)
 ،وىو ال يستقيق م  المعطي ،(ألنو استقاؿ ىن الًكق) :ٕ٘ٓ/ ٔالطص في الطلر ( ٙٚ)

 .والصواب ما ورد في المءقوط ال ي بين  يديطا
 .ٕ٘ٓ/  ٔ :الطلر( ٚٚ)
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  . في  تاب الطلر  يضاً  :يعطي( ٛٚ)
 .ٕٗٔ/  ٔ :الطلر( ٜٚ)
 . في  تاب الطلر  يضاً  :يعطي( ٓٛ)
ربما  ،ٜٕٔ/  ٔ :يط ر الطلر ،غير مو ود في الطلر (ومطكق َمْن ُيْءرُِ و لاةً ) :أولو( ٔٛ)

 .   واهلل  ىلق ،تكوف ى ه اليملة أد سققت من الطلر  ثطاة القأاىة
 :يط ر ،ولكطو ال  صا لو بلً و ،معطاه صحيح ( نا  فصح من نقق بالضاد) :حديث (ٕٛ)

 لو  صا فال (بالضاد نقق من  فصح  نا) :حديث و ما)) :وفيو ٖٗٔ/  ٔ  ير   تًسير ابن
  نا) :حديث)) :ٕٖٚ :وفي الًوامد الميموىة في األحاديث الموضوىة ،(( ىلق واهلل

 ،ٗٔ/  ٗ :تلءيص الحأير :ويط ر ،((صحيح ومعطاه لو  صا ال (بالضاد نقق من  فصح
  . ٚ٘ :واليد الح يث

 .ٕٕٓ - ٜٕٔ/  ٔ :الطلر( ٖٛ)
 ،وىطا انتكي نقا العالمة المتولي من  الـ المحقق ابن اليزري ،ٕٕٓ/  ٔ :الطلر( ٗٛ)

 .ىليكما رحمة اهلل تعالي ورضوانو
  .رحمو اهلل تعالي ،ىو العالمة المتولي( ٘ٛ)
وىو تمسب مطو بالرواية الم خوذة من  فواه . رحمو اهلل تعالي ،وى ا اختيار من المفلف( ٙٛ)

في عرحو  ،وىو ما يدىو إلي االلتزاـ بو  ستاذنا الد تور غانق أدوري الحمد ،الملايل
بعد  ف ىرض الًرؽ بين الضاد القديمة والضاد الحدي ة مءر اً  ،ىلي المقدمة اليزرية
  (.ٕٖٔ :عرح المقدمة اليزرية) :يط ر .وصًًة ووازف بيطكما

 .من ى ا العما( ٓٙ)يط ر ىامش ( ٚٛ)
 .من ى ا العما (ٙٛ)ىامش  :يط ر( ٛٛ)
وصًة االستقالة في الضاد غير متحققة في نقق    ر أراة القرلف الكريق في زمانطا ( ٜٛ)

يط ر بحث الد تور غانق  .بسأو ميلكق إلي نققكا عديدة من مءرج الداؿ والقاة والتاة
  .ٕٖٔػ  ٖٚٔ :عرح المقدمة اليزرية :أدوري الحمد في صًة االستقالة للضاد في



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
(ٕٓٔٔ) 

ٕٔ٘ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

المقدمة في ما )ومط ومتو المسماة بػ  ،رحمو اهلل تعالي ،العالمة المحقق ابن اليزريىو ( ٜٓ)
وأد  ،من  عكر مط ومات ومفلًات ابن اليزري في التيويد (ييو ىلي أارمو  ف يعلمو

 ،وأد حققكا الد تور  يمن رعدي سويد .ح يت باىتماـ الك ير من العلماة أديمًا وحدي اً 
ولأعكا مر ز الدراسات والمعلومات  ،الد تور غانق أدوري حمدوحققكا  يضًا األستاذ 

القرلنية بمعكد ااماـ اللالأي التاب  لليمعية الءيرية لتحًيظ القرلف الكريق بمحاف ة 
  .ـ ٕٛٓٓىػ ػ  ٜٕٗٔ ،القأعة األولي ، دة في المملكة العربية السعودية

  (.ٕ٘)الأيت رأق  ،ٗٗٔ :للد تور غانق أدوري الحمد ،عرح المقدمة اليزرية( ٜٔ)
  .ٕٕٓ/  ٔ :يط ر الطلر( ٕٜ)
يرى  ف الصوت ييري م   ،رحمو اهلل ،خالصة ى ا الأيت  ف العالمة ابن اليزري( ٖٜ)

 ، ما صرَّح ب لب الطاظق المتولي  ،وال ييري م  الحروؼ اللديدة ،الحروؼ الرخوة
يل ااسالـ ز ريا في حين يرى ع .في الأيت العاعر من ى ه المط ومة ،رحمو اهلل
وليس  ، فَّ الطًس ىو ال ي ييري  و ال ييري ،رحمو اهلل (ىػ ٕٜ٘ت )األنصاري 
والحقيقة  .ور ح الطاظق ىطا ر ي ابن اليزري (.ٕٔ :الدأامق المحكمة) :يط ر .الصوت

و فَّ خلقًا واضحًا بين الصوت الميكور والصوت اللديد أد  ، فَّ ى ا الكالـ ليس دأيقاً 
 . وانتقا ى ا الءلط إلي المت خرين ،عراح المقدمة اليزريةحدث ىطد 

تحقيق مكق  دًا في ى ه المس لة ر يطا  فَّ من  ،وألستاذنا الد تور غانق أدوري الحمد
وأد وأ  بع  عراح المقدمة وبع  ىلماة التيويد )) :أاؿ ،المًيد ذ ره في ى ا الموض 

مت ثرين بتعريف  ،وبين المكموس والرخو ،المت خرين في خلط بين تعريف الميكور واللديد
ًَس  ف ييري معو) : فالميكور ىطد سيأويو ،سيأويو لكا يمط  الصوت  ف ) :واللديد ،(مط  الطػَّ
ًَس  ،وأد اضقربت ىأارتكق في تعريف اللديد والرخو ،(ييري فيو فيم  بعضكق بين الطػَّ

ًَس و  :الرخوة :فقالوا ،والصوت في تعريًكما انحأس الصوت  :واللديدة ،الصوت رى معكا الطػَّ
ًَس وحده في تعريًكما ،والطًس معكا  .بيطما استءدـ سيأويو  لمة الصوت ،وذ ر بعضكق الطػَّ

.. .،ووأعت    ر  تو ىلق التيويد تحت ت ثير ى ه التعريًات وما وأ  فيكا من خلط
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وت ال ي يطتج ىو الص :واللديد.. .،ىو الصوت ال ي يكتز الوتراف ىطد الطقق بو :فالميكور
ًَس في المءرج ثق إلالأو ًَس في  :والرخو .بحأس الطػَّ ىو الصوت ال ي يضيق ميرى الطػَّ

ونرى من المًيد ىطا  ف ن  ر  المًا لقيًاً  ،ٜٕ٘ - ٜٕٗ :عرح المقدمة اليزرية ،((مءر و
ًَس الءارج من اانساف فقد  اة في  كد المقا ًَس ال ي )) :ٖٕٔ :ىلي الطػَّ ىو اىلق  ف الطػَّ

والصوت إف اىتمد ىلي  ،الكواة الءارج من داخا اانساف إف  اف مسموىاً فكو صوت وإالَّ فال
 . ((مءرج محقق  و مقدر فكو حرؼ وإالَّ فال

وى ا ىلي الرغق من  ،فالح اؽ من القراة المصريين اليـو ييعلوف الضاد حرفًا عديداً ( ٜٗ)
يط ر ما  تأو الد تور غانق أدوري  .لمي للضادإال  نو ال يطاسو الوصف الع ،تصحيح المتولي لو

 . ٜٖٔ :عرح المقدمة اليزرية :الحمد حوؿ ى ه القضية في
 

  :املصارص ّاملضاجع

 .ـٕٕٓٓىػ ػ  ٕٕٗٔىماف  ،دار ىمار ،غانق أدوري الحمد. د ، بحاث في ىلق التيويد( ٔ)
  .أضية الضاد في العربية :بحث

الد تور حاتق صالح  :تحقيق ،ىػ ٕٚٙت )البن مالب  ،اداالىتماد في ن امر ال اة والض( ٕ) 
 .ـ ٜٓٛٔىػ ػ  ٓٓٗٔبمداد  ،ٖج ،ٖٔمج  ،ميلة الميم  العلمي العراأي ،الضامن

وظكر الكتاب بحلتو اليديدة م  فامت ن امر ال اة والضاد للمحقق الد تور حاتق صالح 
القأعة األولي  ،يةسور ،دملق ،دار الألامر ،ضمن سلسلة  تو الضاد وال اة ،الضامن
 .ـ ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔ

  .ـٜٓٛٔالقأعة الءامسة  ،لأطاف ،بيروت ،دار العلق للماليين ،خير الدين الزر لي ،األىالـ( ٖ)
الد تور إبراىيق بن سعيد  ،ىػ  ٖٖٔٔ – ٕٛٗٔااماـ المتولي و كوده في ىلق القراةات ( ٗ)

 ىػ ٕٓٗٔالقأعة األولي  ،اضالري ،مكتأة الرعد للطلر والتوزي  ،بن حمد الدوسري
  .ـ ٜٜٜٔ



 

 انوف ال اني       (ٔ)العدد      (ٛٔ)الميلد   
(ٕٓٔٔ) 

ٕٔٚ 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 
 اإلنسانٌة

 

 ٗٚٚت ) الدملقي القرعي   ير بن ىمر بن إسماىيا الًداة  بو ،الع يق القرلف تًسير( ٘)
ػ  ىػٕٓٗٔ ال انية :القأعة والتوزي  للطلر ليأة دار ،سالمة محمد بن سامي :تحقيق (ىػ

ٜٜٜٔ. 
 بن محمد بن ىلي بن  حمد لًضاا  بو ،الكأير الرافعي  حاديث تءريج في الحأير تلءيص( ٙ)

 األولػػػػي القأعػػػػة :القأعػػػػة العلميػػػػة الكتػػػػو دار (ىػػػػػ ٕ٘ٛ ت) العسػػػػقالني حيػػػػر بػػػػن  حمػػػػد
 .ـٜٜٛٔػ  ىػٜٔٗٔ

 ٖٗٔٔت ) العػامري المزي الكريق ىأد بن  حمد ،بحديث ليس ما بياف في الح يث اليد( ٚ)
 .حـز ابن دار نلر ، زمرلي  حمد فواز :تحقيق( ىػ

دراسػة  (ىػػ ٓ٘ٔٔت )محمد بن  بي بكر المرىلػي الملقػو بسػا قلي زاده  ، كد المقا( ٛ)
القأعػػة  ،األردف ،ىمػػاف ،دار ىمػػار للطلػػر والتوزيػػ  ،الػػد تور سػػالق أػػدوري الحمػػد :وتحقيػػق
  .ـ ٕٔٓٓىػ ت  ٕٕٗٔاألولي 

اللػيل خالػد بػن ىأػد اهلل بػن  بػي بكػر  ،الحواعي األزىريػة فػي حػا  لًػاظ المقدمػة اليزريػة( ٜ)
 ،دار الموثػػاني للدراسػػات القرلنيػػة ،محمػػد بر ػػات :تحقيػػق ،(ىػػػ ٜ٘ٓت )أػػاد األزىػػري الو 

  .ىػ ٕٓٗٔ ،دملق
ابػن الطػاظق  بػو بكػر  حمػد بػن محمػد بػن اليػزري  ،الحواعي المًكمة فػي عػرح المقدمػة( ٓٔ)

 ،اليًػػاف واليػػابي للقأاىػػة والطلػػر ،ىمػػر ىأػػد الػػرزاؽ معصػػراني :، تحقيػػق(ىػػػ ٖ٘ٛت )
  .ـ ٕٙٓٓىػ ػ  ٕٙٗٔدملق  ،يالقأعة األول

 ،بمػداد ،مقأعػة الءلػود ،غانق أػدوري الحمػد. د ،الدراسات الصوتية ىطد ىلماة التيويد( ٔٔ)
  .ـ ٜٙٛٔىػ ػ  ٙٓٗٔالقأعة األولي 

مطلورات وزارة  ،الد تور حساـ سعيد الطعيمي ،الدراسات اللكيية والصوتية ىطد ابن  طي( ٕٔ)
نلػر دار  ،بيػروت ،لأ  دار القليعة للقأاىة والطلػر ،العراأيةاليمكورية  ،ال قافة وااىالـ
 .ٜٓٛٔ، الرعيد للطلر
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عػػيل ااسػالـ القاضػػي ز ريػػا بػػن محمػػد األنصػػاري  ،الػدأامق المحكمػػة فػػي عػػرح المقدمػػة( ٖٔ)
  .ـ ٜٜٓٔىػ ػ  ٔٔٗٔصطعاة  ،مكتأة اارعاد ،(ىػ ٕٜٙت )

إحسػػاف  :تحقيػػق ،لمػػطعق الحميػػريمحمػػد بػػن ىأػػد ا ،الػػروض المعقػػار فػػي خأػػر األأقػػار( ٗٔ)
 ٜٓٛٔ ،القأعة ال انية ،لأ  ىلي مقاب  دار السراج،مفسسة ناصر لل قافة بيروت ،ىأاس

 .ـ
تحقيػػق  ،لللػػيل العالمػػة محمػد المتػػولي ،الػروض الطضػػير فػػي تحريػر  و ػػو الكتػػاب المطيػر( ٘ٔ)

  .ـ ٕٗٓٓىػ ػ  ٕ٘ٗٔالقاىرة  ،الليل خالد حسن  بو اليود :ودراسة
 ، القلػق دار ،ىطػداوي حسػن .د تحقيػق : طػي بػن ى مػاف الًػتح  بو :سر صطاىة ااىراب( ٙٔ)

 .ـٜ٘ٛٔ ،األولي القأعة ،دملق
مر ػػػز الدراسػػػات والمعلومػػػات  ،الػػػد تور غػػػانق أػػػدوري الحمػػػد ،عػػػرح المقدمػػػة اليزريػػػة( ٚٔ)

 ٜٕٗٔ القأعػة األولػي ،المملكػة العربيػة السػعودية ، دة ،القرلنية بمعكد ااماـ اللالأي
 . ـ ٕٛٓٓىػ ػ 

ت في لخر )لإلماـ  بي الربي  سليماف بن  بي القاسق التميمي السرأوسي  ،ظاةات القرلف( ٛٔ)
تحقيق الد تور حاتق صالح الضامن ضػمن سلسػلة  تػو الضػاد  ،(القرف السادس الكيري

 .ـ ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔالقأعة األولي  ،دملق سورية ،دار الألامر ،وال اة
. ود ،مكػدي المءزومػي. د :تحقيػق ،(ىػػ ٘ٚٔت )لءليا بن  حمػد الًراىيػدي ا ،العين( ٜٔ) 

 . ـ ٜٓٛٔىػ ػ  ٓٓٗٔبمداد  ،دار الرعيد ،إبراىيق السامرامي
  بػػو الءيػػر محمػػد بػػن محمػػد بػػن محمػػد بػػن ابػػن اليػػزري  ،غايػػة الطكايػػة فػػي لأقػػات القػػراة( ٕٓ)

  .ـ ٕٖٜٔ القاىرة ،مكتأة الءانيي ،برا ستراسر :تحقيق ،(ىػ ٖٖٛت )
الليل محمد حسن  :تحقيق ،(ىػ ٖ٘ٛت )الصاحو بن ىأاد  ،الًرؽ بين الضاد وال اة( ٕٔ)

  .ـ ٜٛ٘ٔبمداد  ،مقأعة المعارؼ ،لؿ ياسين
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(ٕٓٔٔ) 
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 ،اللػػػو اني محمػػػد بػػػن ىلػػػي بػػػن محمػػػد ،الموضػػػوىة األحاديػػػث فػػػي الميموىػػػة الًوامػػػد (ٕٕ)
 ال ال ػػة القأعػػة ،لأطػػاف ،بيػػروت ،ااسػػالمي المكتػػو ،المعلمػػي يحيػػي الػػرحمن ىأػػد :تحقيػػق
ٔٗٓٚ. 

ىأػػد السػػالـ محمػػد  :تحقيػػق ،(ىػػػ ٓٛٔت )سػػيأويو  بػػو بلػػر ىمػػرو بػػن ى مػػاف  ،الكتػػاب( ٖٕ)
  .بيروت ،ىالق الكتو للقأاىة والتوزي  والطلر ،ىاروف

 ،دار إحيػػاة التػػراث العربػػي ،(ىػػػ ٔٔٚت )البػػن مط ػػور محمػػد بػػن مكػػـر  ،لسػػاف العػػرب( ٕٗ)
  .ـ ٜٜٙٔىػ ػ  ٙٔٗٔألولي لأطاف القأعة ا ،بيروت

دار إحيػػاة التػػراث العربػػي  ،(ىػػػ ٕٙٙت )يػػاأوت بػػن ىأػػد اهلل الحمػػوي  ،معيػػق الألػػداف( ٕ٘)
  .ـ ٕٛٓٓػ  ىػ ٜٕٗٔالقأعة األولي  ،للقأاىة والطلر والتوزي 

دار إحيػاة التػراث ، وض  ىمػر رضػا  حالػة ،معيق المفلًين ترا ق مصطًي الكتو العربية( ٕٙ)
  .لأطاف  ،وتبير  ،العربي

 بػن  بو ىأد اهلل محمد بن  حمػد بػن ى مػاف ،معرفة القراة الكأار ىلي القأقات واألىصار( ٕٚ)
 صػػالح،  األرنػػاؤوط عػػعيو،  معػػروؼ ىػػواد بلػػار :تحقيػػق ،(ىػػػ ٛٗٚت )الػػ ىأي  أايمػػاز
 .ىػٗٓٗٔ األولي القأعة ،بيروت – الرسالة مفسسة ،ىأاس مكدي

وليػػػد بػػػن  حمػػػد  ،ق  ممػػػة التًسػػػير وااأػػػراة والطحػػػو واللمػػػةالموسػػػوىة الميسػػػرة فػػػي تػػػرا ( ٕٛ)
ىػػ ػ  ٕٗٗٔبريقانيػا  ،لطػدف ،سلسلة إصدارات ميلة الحكمة ،ولخروف ،الحسين الزبيري

  .  ـٖٕٓٓ
 بو الءير محمد بن محمد بن محمد الدملقي اللػكير بػابن  ،الطلر في القراةات العلر( ٜٕ)

دار  ،را عتو اللػيل ىلػي محمػد الضػأاع عرؼ ىلي تصحيحو وم ،(ىػ ٖٖٛت )اليزري 
  .لأطاف ،بيروت ،الكتو العلمية

  .ـ ٜٔ٘ٔإستانأوؿ  ،إسماىيا باعا الأمدادي ،ىدية العارفين( ٖٓ)
  

   تمت



-  تحقيق ودراسة - (ىػ ٖٖٔٔت )ِرَسالػُة الضَّاِد للعالمة المتوّلي 
 صالح ساير فرحاف. د      حسين نوري محمود. د 

ٕٕٓ 

 

 

  بفضل هللا تعالى وحمده


